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Indledning 
 
Suppleringsuddannelsen til kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi er en af uddannelserne ved Danmarks 
Pædagogiske Universitet i medfør af Lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter. Uddannelsen foregår 
inden for rammerne af Bekendtgørelse nr. 515 af 20. juni 2005 om suppleringsuddannelserne til de 
pædagogiske kandidatuddannelser (cand.pæd.), hvori der henvises til gældende eksamens-, censor- og 
karakterbekendtgørelser, og Bekendtgørelse nr. 560 af 19. juni 2003 om deltidsuddannelse, hvilket 
indebærer, at suppleringsuddannelsen er en betalingsuddannelse.  
  
Uddannelsen henhører under studienævnet for kandidatuddannelser ved Danmarks Pædagogiske 
Universitet. 
 
Kapitel 1 
Uddannelsens kompetenceprofil 
 
§ 1 
Suppleringsuddannelsen til kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi har til formål at kvalificere visse 
ansøgere med en videregående uddannelse, jf. kapitel 2, til at opfylde adgangskravene til 
Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi. 
 
Intellektuelle kompetencer 
Suppleringsuddannelsen sigter på at sætte den studerende i stand til at 
 
- læse teoretisk komplekse tekster 
- forholde sig alment intellektuelt til problemstillinger 
- analysere begrebssammenhænge 
- identificere uudtalte forudsætninger. 
 
Faglige kompetencer 
Suppleringsuddannelsen sigter på at sætte den studerende i stand til at 
 
- identificere hovedlinier i den filosofiske tradition 
- læse tekster fra forskellige perioder 
- forstå filosofiske tankers og begrebers historiske udvikling 
- kunne orientere sig i hovedpositioner i pædagogisk filosofi 
- kunne orientere sig i de dominerende retninger inden for erkendelses- og videnskabsteori samt praktisk 

filosofi. 
 
Praksiskompetencer 
Suppleringsuddannelsen sigter på at sætte den studerende i stand til at 
 
- forstå baggrunden for etiske dilemmaer 
- forholde sig nuanceret, kritisk og konstruktivt til problemstillinger 
- formidle abstrakte teorier med egne ord 
- agere forstående og konstruktivt i et diskussionsmiljø. 
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§ 2 
Suppleringsuddannelsen til kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi giver ret til optagelse på 
Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Indskrivningen på 
kandidatuddannelsen sker automatisk i direkte forlængelse af bestået suppleringsuddannelse. 
 
Kapitel 2 
Adgangsforudsætninger 
 
§ 3 
Adgang til Suppleringsuddannelsen til kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi har ansøgere med 
følgende uddannelser:  
 

1. Professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik 
2. Professionsbachelor i jordemoderkundskab 
3. Professionsbachelor i sygepleje 
4. Professionsbachelor som folkeskolelærer uden liniefag i kristendom/religion 
5. Professionsbachelor som pædagog 
6. Professionsbachelor som socialrådgiver 
7. Mellemlang videregående uddannelse som folkeskolelærer, jordemoder, pædagog, socialrådgiver 

eller sygeplejerske. 
 
Stk. 2. Danmarks Pædagogiske Universitet kan optage ansøgere, der ikke opfylder de i § 3, stk. 1 anførte 
krav, hvis ansøgeren skønnes at have tilsvarende forudsætninger. 
 
§ 4 
Suppleringsuddannelsen skal være afsluttet senest 1½ år efter indskrivningen. 
 
Kapitel 3 
Uddannelsens indhold 
 
§ 5 
Suppleringsuddannelsen til kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi er normeret til 30 ECTS-point (½ 
årsværk).  
 
Stk. 2. Uddannelsen består af to moduler, der hver svarer til 15 ECTS-point: 
 

1. Filosofihistorie 
2. Filosofiske emner 

 
Stk. 3. De enkelte moduler beskrives nærmere i Bilag 1: "Beskrivelse af de enkelte moduler på 
Suppleringsuddannelsen til kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi". Der henvises endvidere til 
Studievejledningen for kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi. 



 

Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi, november 2005                      side 3 

Kapitel 4 
Eksamensbestemmelser 
 
§ 6 
Eksamen afholdes efter bestemmelserne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om eksamen ved 
videregående uddannelser. 
 
§ 7  
Efter hvert modul aflægges eksamen i form af en bunden mundtlig eksamination af 30 minutters varighed 
inklusive votering. Eksamen består i en besvarelse af et af eksaminator formuleret spørgsmål, som udleveres 
til eksaminanden ved forberedelsens begyndelse. Forberedelsen har en varighed af 30 minutter. 
Eksaminanden kan medbringe hjælpemidler til eksamen (faglitteratur, noter ordbøger). 
 
Stk. 2. Eksamen på suppleringsuddannelsen bedømmes ved intern censur af en eksaminator og en censor, 
der udpeges blandt det pågældende fagområdes undervisere. Ved bedømmelsen gives Bestået/Ikke 
bestået. 
 
Stk. 3. Eksaminer aflægges på dansk. Efter aftale med eksaminator kan studerende aflægge eksamen på 
engelsk. 
 
Stk. 4. Den studerende kan højst indstille sig til eksamen 3 gange. Studienævnet kan tillade et fjerde og 
femte eksamensforsøg, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. 
 
Stk. 5. Tredje, fjerde og eventuelt femte gang den studerende indstiller sig til eksamen på 
suppleringsuddannelsen, der alene bedømmes ved intern censur, kan den studerende forlange, at der 
medvirker en ekstern censor. Suppleringsuddannelsen er omfattet af samme censorkorps som 
Kandidatuddannelsen. 
 
Stk. 6. For at skabe mulighed for, at Danmarks Pædagogiske Universitet kan bidrage til udvikling af 
eksamensformer, kan andre eksamensformer end den ovenfor anførte godkendes af studienævnet for 
kandidatuddannelser ved Danmarks Pædagogiske Universitet, såfremt de opfylder gældende bestemmelser. 
Initiativ til forsøg med andre eksamensformer kan tages af studienævnet, vejledere eller studerende. Andre 
eksamensformer skal altid være godkendt af studienævnet og meddelt de studerende før tilmelding til den 
pågældende eksamen. 
 
§ 8 
Beståede uddannelseselementer eller dele heraf fra en dansk eller udenlandsk videregående 
uddannelsesinstitution kan træde i stedet for uddannelseselementer nævnt i denne studieordning. Afgørelse 
herom træffes efter individuel vurdering og godkendelse af studienævnet for kandidatuddannelserne.  
 
Kapitel 5 
Andre bestemmelser 
 
§ 9 
Studienævnet kan, når det begrundes i usædvanlige forhold, dispensere fra de af studieordningens 
bestemmelser, der er fastsat af Danmarks Pædagogiske Universitet. 
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§ 10 
Universitetets afgørelser kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling. Klagen sendes til Universitetets studieadministration. Universitet afgiver en udtalelse, 
som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist af en uge. Klagen videresendes til 
Ministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer.  
 
Stk. 2. Fristen for at indgive klage efter stk. 1 er to uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. 
 
Stk. 3. Klagen skal være skriftlig og begrundet. 
 
Kapitel 6 
Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 
§ 11 
Studieordningen træder i kraft den 1. september 2005 og har virkning for studerende som påbegynder 
Suppleringsuddannelsen 1. september 2005 eller senere. 
 
Stk. 2. Studerende, der har påbegyndt suppleringsuddannelsen til kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi 
før 1. september 2005, har ret til at færdiggøre suppleringsuddannelsen efter den hidtil gældende 
studieordning. 
 
Stk. 3. Studerende, som ønsker at færdiggøre suppleringsuddannelsen efter den hidtil gældende 
studieordning, skal have bestået alle eksaminer senest 1. januar 2007. 
 
Stk. 4. Studerende, optaget efter den hidtil gældende studieordning, som ønsker at overgå til denne 
studieordning, kan få tidligere beståede eksaminer overført til tilsvarende eksaminer under denne 
studieordning. 
 

Godkendt af Rektor for Danmarks Pædagogiske Universitet den 11. december 2006 
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Bilag 1: Beskrivelse af de enkelte moduler 
 
Suppleringsuddannelsen til kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi er normeret til 30 ECTS-point (½ 
årsværk) og består af to moduler, der hver svarer til 15 ECTS-point: 
 

1. Filosofihistorie 
2. Filosofiske emner 

 
Modul 1: Filosofihistorie 
 
Kompetencemål: 
Modulet kvalificerer til viden om og diskussion af den filosofiske hovedtradition, herunder dens pædagogisk-
filosofiske betydning, forståelse for filosofiske tankers og begrebers historiske udvikling og læsning af 
filosofiske tekster fra forskellige perioder. 
 
Indhold: 
Indholdsmæssigt læses og diskuteres uddrag af filosofiske hovedværker fra antikken til 20. årh. 
omhandlende de enkelte filosoffers basale refleksioner over viden og videnskabelighed, dannelse, frihed og 
moral, samfundsdannelse og historie. Der lægges særlig vægt på menneskesynet og på filosofiens historie 
som udslag af den europæiske oplysningstradition.  
 
Undervisningsform: 
Forelæsninger og kollokvier på baggrund af originaltekster samt sekundærlitteratur. 
 
Modul 2: Filosofiske emner 
 
Kompetencemål: 
Modulet kvalificerer til viden om dominerende retninger inden for erkendelsesteori, videnskabsteori og 
praktisk filosofi med henblik på at kunne analysere, diskutere og vurdere ræsonnementer og positioner 
inden for pædagogisk filosofi og forståelse for filosofiske tankers og begrebers systematiske sammenhæng. 
 
Indhold: 
Indholdsmæssigt læses og diskuteres tekster vedrørende centrale emner inden for hovedsagelig det 20. 
århundredes metafysik, videnskabsfilosofi og etik. Hovedvægten lægges på filosofiske emner og 
teoridannelser af betydning for pædagogikkens grundlagsdiskussioner, herunder forholdet mellem sjæl og 
legeme, menneskets frihed, teori og empiri, subjektet og den Anden, normativitet, historicitet etc. 
 
Undervisningsform: 
Forelæsninger og kollokvier på baggrund af originaltekster samt sekundærlitteratur.  
 


